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10 000 użytkowników
256 grup pracowniczych
256 pionów
kod PIN: 4-6 cyfr
16 kalendarzy 
256 schematów czasowych kontroli dostępu
zabezpieczenie danych kluczem sprzętowym USB
oprogramowanie pod Windows XP Prof., Windows Vista Business, Windows 7, 8, 10, Windows 
Server 2003, 2008, 2012.
możliwość eksportu danych z systemu do oprogramowania zewnętrznego
szyfrowana transmisja danych (podpis CMAC i algorytm szyfrowania AES128)
szeroki zakres napięcia zasilania urządzeń: 10–28V DC

Minimalny system to czytnik i kontroler pełniący funkcję kontroli dostępu bądź rejestrator czasu pracy 
podłączony do pojedynczego komputera. 
Jednak w systemie może pracować wiele takich urządzeń, jak również wiele komputerów. Wszystko to 
spięte przez sieć Ethernet.

Podstawowe cechy systemuPodstawowe cechy systemu



  

Czytniki kart (identyfikatorów)
czytniki standardowe
czytniki szklane
czytniki LCD

Terminale (czytniki z wyjściem OC)
Kontrolery
Wyświetlacze LED
Moduły rozszerzeń I/O
Rejestratory czasu pracy
Osprzęt dodatkowy

czytniki administratora systemu
zasilacze
obudowy metalowe z szyną DIN
czujniki kontaktronowe
przyciski wyjścia
przyciski ewakuacyjne

Budowa  systemuBudowa  systemu



  

bibibibi - R40 (125 kHz) - R40 (125 kHz)

bibibibi - R50 (13,56 MHz) - R50 (13,56 MHz)

Odporne na warunki atmosferyczne
Interfejs RS485
Sygnalizacja: 2xLED + brzęczyk
Kolory: czarny, lava, kremowy

Standardowe czytniki kart zbliżeniowychStandardowe czytniki kart zbliżeniowych



  

Elegancki design
Front szklany z dowolnym nadrukiem
Interfejs RS485
Sygnalizacja: LED + brzęczyk
Montaż na typowej puszce instalacyjnej

Szklane czytniki kart zbliżeniowychSzklane czytniki kart zbliżeniowych

bibibibi - R41 (125 kHz) - R41 (125 kHz)

bibibibi - R51 (13,56 MHz) - R51 (13,56 MHz)



  

Czytniki kart zbliżeniowych z ekranem dotykowymCzytniki kart zbliżeniowych z ekranem dotykowym

bibibibi - R42 (125 kHz) - R42 (125 kHz)

bibibibi - R52 (13,56 MHz) - R52 (13,56 MHz)

Kolorowy ekran dotykowy 4,3”
Interfejs RS485
Rejestracja kilku rodzajów zdarzeń
Kolory: lava, kremowy



  

bibibibi - T40 (125 kHz) - T40 (125 kHz)

bibibibi - T50 (13,56 MHz) - T50 (13,56 MHz)

Terminale z czytnikami RFIDTerminale z czytnikami RFID

Odporne na warunki atmosferyczne
Interfejs RS485
Sygnalizacja: 2xLED + brzęczyk
2 wejścia (czujnik otwarcia drzwi, przycisk wyjścia)
1 wyjście tranzystorowe OC
Kolory: czarny, lava, kremowy



  

Terminale RFID z frontem szklanymTerminale RFID z frontem szklanym

bibibibi - T41 (125 kHz) - T41 (125 kHz)

bibibibi - T51 (13,56 MHz) - T51 (13,56 MHz)

Nowoczesny design
Interfejs RS485
Sygnalizacja: LED + brzęczyk
2 wejścia (czujnik otwarcia drzwi, przycisk wyjścia)
1 wyjście tranzystorowe OC
Kolory: dowolny nadruk na szkle



  

Funkcje realizowane przez kontrolery systemu bibinetFunkcje realizowane przez kontrolery systemu bibinet

   Tryby pracy przejść: normalny, otwarty, zablokowany, bistabilny, astabilny, 
   Rozpoznawanie osób: karta RFID, karta + kod PIN, 
   Anti-passback lokalny
   Przejścia zależne (śluzy)
   Otwieranie przez operatora
   Przypominanie o konieczności zamknięcia przejścia
   Praca w trybie on-line i off-line
   Komunikacja z komputerem nadzorującym – sieć Ethernet
   Komunikacja z czytnikami i modułami rozszerzeń – magistrala bibiBUS (RS485)
   Obsługa windy



  

bibibibi - K22 - K22

Kontroler dwóch przejśćKontroler dwóch przejść

2 wyjścia przekaźnikowe
4 wejścia dwustanowe
Interfejs zewnętrzny Ethernet
Interfejs wewnętrzny bibiBUS (RS485)
Bufor 65 000 zdarzeń
Zarządzanie max.2 przejściami 



  

bibibibi - K25 - K25

Kontroler ośmiu przejśćKontroler ośmiu przejść

2 wyjścia przekaźnikowe
4 wejścia dwustanowe
Interfejs zewnętrzny Ethernet
Interfejs wewnętrzny bibiBUS (RS485)
Bufor 65 000 zdarzeń
Zarządzanie max. 8 przejściami (przy pomocy modułów rozszerzeń i terminali) 



  

bibibibi - K28 - K28

Kontroler windyKontroler windy

Interfejs zewnętrzny Ethernet
Interfejs wewnętrzny bibiBUS (RS485)
Bufor 65 000 zdarzeń
Zarządzanie max. 8 poziomami (przez moduł bibibibi - D53 - D53)



  

bibibibi - D50 - D50

Moduł rozszerzeń – wyświetlacz LEDModuł rozszerzeń – wyświetlacz LED

Wyświetlacz czerwony LED
Pokazuje czas systemowy 
Interfejs bibiBUS (RS485)
Wysokość cyfry 4,5 cm



  

bibibibi - D51 - D51

Moduł dodatkowych wejść/wyjśćModuł dodatkowych wejść/wyjść

3 wyjścia przekaźnikowe
6 wejść dwustanowych
Interfejs bibiBUS (RS485)



  

bibibibi - D52 - D52

Moduł dodatkowych wejść/wyjśćModuł dodatkowych wejść/wyjść

2 wyjścia przekaźnikowe
8 wejść dwustanowych
Interfejs bibiBUS (RS485)



  

bibibibi - D53 - D53

Moduł dodatkowych wejść/wyjśćModuł dodatkowych wejść/wyjść

8 wyjść przekaźnikowych
5 wejść dwustanowych
Interfejs bibiBUS (RS485)



  

bibibibi - T30 - T30

Terminal do czytników z interfejsem Wiegand’aTerminal do czytników z interfejsem Wiegand’a

2 wyjścia przekaźnikowe
2 wejścia dwustanowe
Interfejs bibiBUS (RS485)
Obsługa max. 2 czytników z interfejsem Wiegand'a
Obsługa jednego przejścia (jednostronna lub dwustronna)



  

MM-F01MM-F01

Moduł bezpiecznikowyModuł bezpiecznikowy

6 bezzwłocznych bezpieczników 0,5A
Sygnalizacja LED uszkodzenia bezpiecznika
Dodatkowe 3 porty bibiBUS (RS485)



  

MM-OM1MM-OM1

Obudowa metalowa z szyną DINObudowa metalowa z szyną DIN

Szyna DIN na max 3 moduły systemu bibinet
Szyna DIN dla zasilaczy buforowych Mean Well 12 lub 24V
Miejsce na 2 akumulatory 12V 7Ah lub jeden 12V 12Ah
Miejsce na dwa moduły bezpiecznikowe MM-F01
Dwa czujniki sabotażowe



  

MM-A40 (125 kHz)MM-A40 (125 kHz)
MM-A50 (13,56 MHz)MM-A50 (13,56 MHz)

Czytnik administratora systemuCzytnik administratora systemu

Ułatwia wprowadzanie kart do systemu
Sygnalizacja LED 
Interfejs USB



  

MM-Z40 (125 kHz)MM-Z40 (125 kHz)
MM-Z50 (13,56 MHz)MM-Z50 (13,56 MHz)

Autonomiczne zamki RFIDAutonomiczne zamki RFID

1 wyjście tranzystorowe OC
2 wejścia dwustanowe
Pojemność: 2000 kart
Programowanie grupowe kartami MASTER
Odporny na warunki atmosferyczne



  

MM-Z41 (125 kHz)MM-Z41 (125 kHz)
MM-Z51 (13,56 MHz)MM-Z51 (13,56 MHz)

Autonomiczne zamki RFID z frontem szklanymAutonomiczne zamki RFID z frontem szklanym

1 wyjście tranzystorowe OC
2 wejścia dwustanowe 
Pojemność: 2000 kart
Programowanie grupowe kartami MASTER
Dowolny nadruk na szklanym froncie



  

Mobilny zestaw RCPMobilny zestaw RCP



  

BUDOWANIE INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPUBUDOWANIE INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU
II

REJESTRACJI CZASU PRACYREJESTRACJI CZASU PRACY
Z ELEMENTÓW SYSTEMUZ ELEMENTÓW SYSTEMU

bibinetbibinet 2.5 2.5



  

Schemat podłączenia rejestratora RCPSchemat podłączenia rejestratora RCP



  

Schemat podłączenia czytnikaSchemat podłączenia czytnika



  

Schemat podłączenia czytnika LCDSchemat podłączenia czytnika LCD



  

Schemat podłączenia terminalaSchemat podłączenia terminala



  

Przykładowy schemat systemu bibinetPrzykładowy schemat systemu bibinet



  

Przykładowy schemat systemu bibinetPrzykładowy schemat systemu bibinet



  

Przykładowy schemat systemu bibinetPrzykładowy schemat systemu bibinet



  

Przykładowy schemat systemu bibinetPrzykładowy schemat systemu bibinet



  

PROGRAMY NARZĘDZIOWE SYSTEMUPROGRAMY NARZĘDZIOWE SYSTEMU
KD i RCPKD i RCP

bibinetbibinet 2.5 2.5



  

Program do konfiguracji kontrolerówProgram do konfiguracji kontrolerów

biSprzetLANbiSprzetLAN



  

Strona www kontrolerówStrona www kontrolerów



  

biPNP – wyszukiwanie urządzeń bibinet w siecibiPNP – wyszukiwanie urządzeń bibinet w sieci



  

biSetup – zakładanie bazy danychbiSetup – zakładanie bazy danych



  

biKeys – konfiguracja kluczy szyfrujących USBbiKeys – konfiguracja kluczy szyfrujących USB



  

biSerwer – konfiguracja serwera systemubiSerwer – konfiguracja serwera systemu



  

biKlient – konfiguracja terminali komputerowychbiKlient – konfiguracja terminali komputerowych



  

biImport – import listy pracownikówbiImport – import listy pracowników



  

biExport – eksport danych do innych aplikacjibiExport – eksport danych do innych aplikacji



  

biArchiwer – archiwizacja bazy danychbiArchiwer – archiwizacja bazy danych



  

OPROGRAMOWANIEOPROGRAMOWANIE

KONTROLI DOSTĘPUKONTROLI DOSTĘPU
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REJESTRACJI CZASU PRACYREJESTRACJI CZASU PRACY
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LicencjeLicencje

bibi.KD – tylko kontrola dostępu, 1 komputer, 10000 użytkowników
bibi.50 – KD + RCP, 1 komputer, 50 użytkowników
bibi.150 – KD + RCP, 3 komputery, 150 użytkowników
bibi.500 – KD + RCP, 3 komputery, 500 użytkowników

    bibi.XL – KD + RCP, 6 komputerów, 10000 użytkowników

Specjalna licencja dla przedszkoli:
   bibi.EDP – KD + RCP, 1 komputer, 10000 użytkowników

Specjalna licencja dla szkół
   bibi.EDU – KD + RCP, 1 komputer, 10000 użytkowników

Dodatki:
   bibi.DOD – dodatkowe stanowisko komputerowe
   bibi.WTU – wsparcie techniczne i upgrade programu przez rok



  

Funkcje kontroli dostępuFunkcje kontroli dostępu

Otwieranie drzwi, zwalnianie kołowrotu itp. przy pomocy karty 
lub breloczka (identyfikatora)
Zapisywanie takiego zdarzenia
Ustalanie dostępu dla poszczególnych grup pracowników do
wyznaczonych stref dostępu (pomieszczeń, czytników RCP itp.)
Możliwość określania okien czasowych dostępu (np. dostęp w
dni powszednie od 6.30 do 15.30)

    Możliwość otwierania przejścia w wyznaczonym czasie np. wejście
do urzędu otwarte w godzinach 8.00 do 14.00

    Sterownie urządzeniami np. systemem alarmowym – praca bistabilna
    Sterowanie maszynami – praca astabilna – zabranie karty z pola 

czytnika powoduje wyłączenie maszyny.
    Alarmowanie stanu niedomknięcia drzwi lub siłowego otwarcia drzwi
    Możliwość sterowania kamerami CCTV
    Generowanie raportów kontroli dostępu



  

Raporty kontroli dostępuRaporty kontroli dostępu

indywidualny raport kontroli dostępu dla pracownika
raport kontroli dostępu dla obszaru zabezpieczonego
raport kontroli dostępu dla strefy dostępu
rejestr wszystkich zdarzeń

Edycja stref dostępu, obszarów 
zabezpieczonych, schematów 
czasowych, uprawnień stałych i 
przepustek.



  

Funkcje rejestracji czasu pracyFunkcje rejestracji czasu pracy

Ustalanie różnorodnych reguł obliczania czasu pracy
Wpisywanie usprawiedliwień (chorobowe, urlop, delegacja itp.)

    Wyliczanie nadgodzin, pracy w godzinach nocnych, w święta itp.
    Możliwość kontrolowania czasu przerw socjalnych
    Możliwość korekty wprowadzonych reguł obliczania i ponownego

wygenerowania raportu
    Historia zatrudnienia (możliwość zmiany regulaminu pracy pracownika,

np. przejście do innej brygady lub zmiana stanowiska)
    Automatyczne poprawianie błędnych rejestracji
    Rozbudowane możliwości raportowania: raporty indywidualne 

i zbiorowe
    Możliwość eksportu rejestracji do innych programów kadrowo-

płacowych – specjalna aplikacja biExport
    Brak możliwości edycji (zmiany) zarejestrowanych zdarzeń
    Podgląd raportów pracowniczych przez przeglądarkę www
    Archiwizacja danych w postaci dokumentów pdf podpisanych cyfrowo



  

Raporty ewidencji czasu pracyRaporty ewidencji czasu pracy

miesięczny raport pracownika
 miesięczne raporty zbiorowe (dla grupy,

pionu, wydziału, zakładu)
 karta czasu pracy pracownika
 karta czasu pracy dla grupy pracowników
 raport nieobecności pracownika

raport nieobecności dla grupy pracowników
raport frekwencji dla grupy pracowników
lista obecności grupy pracowników

Edycja kalendarzy, regulaminów 
pracy, harmonogramów, 
nieobecności, usprawiedliwień.



  

Podgląd raportów pracowniczych przez wwwPodgląd raportów pracowniczych przez www



  

Zdalna systemu bibinetZdalna systemu bibinet

zdalna pomoc pracownika MicroMade
   zdalna pomoc instalatora systemu

Aplikacja bibi help
Program Team Viewer 
wbudowany w aplikację bibi. 



  

Program bibiSzefProgram bibiSzef

aktualna lista obecności
    szczegółowa lista obecności
    miejsca przebywania pracowników
    pełna lista zdarzeń
    rejestracja czasu pracy

Program do podglądu 
aktualnego stanu obecnych, 
nieobecnych, spóźnionych itp, 



  

Aplikacja bibiBramkaAplikacja bibiBramka

Aplikacja przygotowana specjalnie dla służb ochrony. Pokazuje na ekranie 
zdjęcie osoby przechodzącej przez wybrane przejście. Pozwala sprawdzić, 
czy przechodząca osoba posługuje się swoim identyfikatorem.



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Zapraszamy na naszą stronę internetowąZapraszamy na naszą stronę internetową

www.micromade.plwww.micromade.pl

aktualne wersje programówaktualne wersje programów
karty katalogowe urządzeńkarty katalogowe urządzeń

opisyopisy
listy referencyjnelisty referencyjne

adresy dystrybutorówadresy dystrybutorów
cennikcennik

......

http://www.micromade.pl/
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